Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 12. april 2018 kl. 19.00-21.00
Tilstede: Rudi, Mie, Lene, Mette, Lene, Stinne, Lina og Kasper
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra skolebestyrelsesmødet 14. marts
2018
Dagsorden og referat godkendt.
Pkt. 2
Nyt fra skolens ledelse, medarbejdere, elevråd og formand
Formålet med punktet er, at bestyrelsen, fra de fire perspektiver, får et indblik i skolens
hverdag siden sidste bestyrelsesmøde.
Nyt fra ledelsen
 De nye stole er kommet hjem til udskolingen.
 Planlægningen af kommende skoleår er godt i gang i alle afdelinger, og tidsplanen
overholdes indtil videre.
 Der er planlagt ift. en evt. kommende lockout.
Nyt fra medarbejdere
 Planlægning og prøveplanlægning er godt i gang.
 Næste års fællesuge er næsten planlagt.
Nyt fra formanden
 Bestyrelsesvalget er vel overstået.
 Ingen henvendelser siden sidst.

Pkt. 3
Opfølgning på princip for elevers adgang til mobiltelefoner i løbet af skoledagen
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen drøfter, om der skal revideres i princippet
omkring elevers adgang til mobiltelefoner.
De enkelt delskolers holdning blev fremført for bestyrelsen, som efterfølgende besluttede, at
ledelsen på baggrund af bestyrelsens drøftelse til næste møde kommer med et forslag til
revidering. Det forventes, at bestyrelsen på kommende møde kan beslutte en revidering. Da
begge elevrådsrepræsentanter var fraværende til mødet vurderede bestyrelsen, at
elevrådenes perspektiver naturligvis skal høres inde der tages beslutning om en evt.
revidering.
Pkt. 4
Hvordan ser skolens dataårshjul ud?

Referat skolebestyrelsesmøde
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen arbejder med
dataindsamling. Det er viceskoleleder Line Johansen, der fremlægger punktet.
Janni – matematikvejleder og Lina fremlagde skolens dataårshjul med eksempler på hvordan
skolens personale arbejder med at omsætte data til pædagogisk praksis. Eksempelvis
hvordan at elevers mistrivsel via af data kan udredes og mindske gennem en langt mere
nuanceret forståelse af hvad der er på spil for den enkelte elev.
Lina fremlagde ligeledes formål og baggrund for skolens valgte test i det årshjul som kaldes skolens dataårshjul. Bestyrelsen var meget tilfreds med de fremlagte perspektiver og de gode
eksempler på omsætningen af data, koblet til skolens formål – elevernes læring og trivsel.
Pkt. 5
Høring vedrørende kommunalt besparelseskatalog – bilag fremsendes inden mødet
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen tager stilling til det fremlagte forslag.
Bestyrelsen drøftede forslaget og det blev efterfølgende besluttet, at Kasper reviderer
forslaget med de ændringsforslag der fremkom. Efterfølgende sendes forslaget rundt til
kommentering, inden det endelige svar fremsendes til forvaltningen.
Pkt. 6
Planlægning af kommende årsmøde den 8. maj
Formålet med punktet er, at skolebestyrelsen kommer med input til formandens beretning
forud for det kommende årsmøde den 8. maj 2018.
Det blev besluttet, at Rudi udarbejder et forslag til kommentering. Forslaget sendes rundt via
mail til kommentering.
Pkt. 7
Årshjulet – se bilag
Formålet er en kort gennemgang af status på punkter og kommende opgaver.
Årshjulet blev revideret.

